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Joan Salarich fa avui el pregó de la
festa major de Torelló
DesprÃ©s de la celebraciÃ³ d'alguns actes importants del programa, comÂ la matalassada, el passat
dimecres, o la festa del batre, ahir, la festa major de TorellÃ³ arriba aquest cap de setmana al seu
punt mÃ©s Ã lgid, amb propostes per a tots els gustos. Concerts, espectacles infantils, gegants i
nans, teatre...Per anar escalfant l'ambient, avui tindrÃ lloc el pregÃ³ inaugural, queÂ anirÃ a cÃ rrec
de Joan Salarich, director de la FundaciÃ³ Festival Internacional de Cinema de Muntanya i
Aventura de TorellÃ³ (a la foto, en una sessiÃ³ del Festival, l'any passat). La cita, a dos quarts de
9, als jardins de l'Espona.Es dÃ³na la circumstÃ ncia que, aquesta ediciÃ³, l'emblemÃ tic certamen
compleix el seu 25Ã¨ aniversari.- Programa a "llegir mÃ©s"
(/index.php?seccio=noticies&accio=veure&id=3803)
El programa de la festa major el van presentar el passat dilluns, dia 23 de juliol, la regidora de
Cultura, Flora Vilalta; el tècnic de Cultura de l'Ajuntament, Pep Tines; i els representants dels
Deixebles de Sant Feliu, Ernest Francolí i Xevi Fabré (foto, a sota). Els actes s'allargaran fins l'1
d'agost.La regidora va ressaltar que la Festa Major 2007 és variada "amb actes per a tots els
gustos", des de danses populars, balls tradicionals i sardanes, fins a activitats esportives,
gegants i nans, animació infantil, teatre ("Gorda" de Neil Labute, al Cirvianum diumenge a la tarda,
o "A la recerca d'Ulisses" del grup Xarxa, dijous i dissabte), cinema a la fresca, concerts i balls,
exposicions i correfoc, entre d'altres propostes. Els Deixebles de Sant Feliu, per la seva banda,
van presentar les seves propostes festives que ja van començar dissabte amb el Deixeble d'Acer i
que continuaran dimecres i dijous amb activitats com la Matalassada o la Festa del Batre i la
Civada (l'antiga Porronada). Els dies següents continuaran amb activitats com ara el Cutringter,
els concerts, la zona@fondu (mailto:zona@fondu) , el Karronkhan, el Poliphilo o el Riminí. Entre
les exposicions, hi ha la de l'Agrupació Fotogràfica de Torelló, titulada "Blanc", que serà una de les
més participades dels darrers anys, i també la del concurs de portades del programa de Festa
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de juliol - A les 4 de la tarda, a la zona esportiva. DEIXEBLE D'ACER *Organitzen: Deixebles de
Sant Feliu- A les 9 del vespre, a la pl. Vella. SOPAR de solters i solteres. Venda anticipada de
tiquets als punts habituals.*Organitzen: Deixebles de Sant Feliu- A 2/4 de 12 de la nit, a la
pl.Vella. CONCURS DE GUITARRA SENSE GUITARRA i després MÚSICA I
XERINOLA Dimecres, 25 de juliol - A les 7 de la tarda, als jardins Vicenç Pujol. TALLER DE
MALABARS i PERCUSSIÓ *Organitzen: Deixebles de Sant Feliu- A les 12 de la nit, a la pl.Vella.
MATALASSADA POPULAR (tothom amb sac, aïllant, matalàs o el que sigui, i a dormir a terra!)
*Organitzen: Deixebles de Sant Feliu Dijous, 26 de juliol - A les 8 del vespre, a la pl. de la Vila.
FESTA DEL BATRE I LA CIVADA. Gran "XUPINASSU" i PORRONADA. Es recomana als veïns
que llencin aigua des dels balcons. *Organitzen: Deixebles de Sant Feliu- A les 9 del vespre, al
teatre Cirvianum. TEATRE per a públic familiar amb LA RECERCA D'ULISSES. Entrades
numerades anticipades al SERVICAIXA: 6,5 ? ; 1 hora abans a taquilla: 8 ?. *Coproducció del
Grup Xarxa de Teatre Infantil de Torelló i del Patronat Municipal del Teatre Cirvianum.- A les 12 de
la nit, a la pl. Vella. FESTA DE L'ESCUMA *Organitzen: Deixebles de Sant FeliuDivendres, 27
de juliol - A les 6 de la tarda, a la pl.Vella. PINTA LA FESTA. Pintura i dibuix per a nens i nenes.
Millor que dugueu bata o roba que es pugui tacar. *Organitza: Escola d'Arts Plàstiques de Torelló- A
2/4 de 9 del vespre, als jardins de l'Espona. RECEPCIÓ A LES ENTITATS i PREGÓ de FESTA
MAJOR, a càrrec de JOAN SALARICH i MADORELL, director de la Fundació Festival de Cinema
de Muntanya de Torelló. A més, es durà a terme el lliurament del premi del CONCURS DE
PORTADES del programa de la Festa Major d'enguany.- A les 10 del vespre, a la pl.Vella. LA
DANSA DE TORELLÓ, *a càrrec del grup de dansaires de la Vall del Ges i la DANSA DEL VERDS,
* a càrrec de l'esbart dansaire Els Trolls.- A 3/4 d'11 de la nit, a la pl.Vella. BALL TRADICIONAL
amb el grup TARASCA- A les 11 del vespre, al xiringuito de darrere el pavelló. CONCERTS amb
LOW RADIATION, UNFINISHED SIMPATY, FREAKY SOUND FACTORY i ZIPI-ZAPE DJ'S
*Organitzen: Deixebles de Sant Feliu- A partir de tal comença el festival…, a la zona de darrere el
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pavelló. ZONA @ FONDU amb FORTI (Pescallunes), PERE DJ (Vic), AITOR BAENA
(Pescallunes) i JOEY PLASTIC (Pacha). *Organitzen: Deixebles de Sant Feliu Dissabte, 28 de
juliol - A les 3 de la tarda. CUTRINGTER. Sortida del Pelut i arribada al Xiringuito *Organitzen:
Deixebles de Sant Feliu- A les 4 de la tarda, a la zona de darrere el pavelló. CAMPIONATS DE
VÒLEI PLATJA i JOCS DIVERSOS. *Organitzen: Deixebles de Sant Feliu- A les 5 de la tarda, a la
zona esportiva. EXHIBICIÓ de la LLIGA CATALANA DE BITLLES obert a la participació de tothom.
*Organitzen: Deixebles de Sant Feliu.- A 2/4 de 6 de la tarda. PASSANT DE GEGANTS I NANS
amb els GRALLERS DE LA COLLA GEGANTERA DE TORELLÓ (vegeu-ne el recorregut)- A les 7
del vespre, a la zona de darrere el pavelló. WATERPHILO (per a noies). *Organitzen: Deixebles
de Sant Feliu- A 2/4 de 8 del vespre, a la pl.Vella. Espectacle infantil a càrrec de BONI amb IN
SITU. - A les 9 del vespre, al teatre Cirvianum. TEATRE per a públic familiar amb LA RECERCA
D'ULISSES. Entrades numerades anticipades al SERVICAIXA: 6,5 ? ; 1 hora abans a taquilla: 8
?. *Coproducció del Grup Xarxa de Teatre Infantil de Torelló i del Patronat Municipal del Teatre
Cirvianum.- A les 10 del vespre, a la pl.Nova. AUDICIÓ DE SARDANES, a càrrec de la cobla FLAMA
DE FARNERS. *Col•labora: Agrupació Sardanista de Torelló- A partir de les 10 del vespre, "FEU EL
QUE VOLGUEU..." a la zona de darrere del pavelló. ZONA @ FONDU amb DANI ARKANGEL
(DDMM productions), J. COMPANY (Sense so'n band), DJ JORDI (pescallunes), DOMINIQUE
COSTA (Merli) *Organitzen: Deixebles de Sant Feliu- A les 11 del vespre, al xiringuito de darrere
el pavelló. CONCERTS amb SPEAKERS, OLIMPIC, NET FLANDERS i THANKS FOR
COMING*Organitzen: Deixebles de Sant Feliu- A 2/4 de 12 de la nit, a la pl.Nova. BALL amb LA
VOLCAN Diumenge, 29 de juliol - A 2/4 de 12 del matí, des de la pl.de la Vila. VISITA GUIADA
PELS JARDINS DE L'ESPONA I VICENÇ PUJOL. *Organitzen: Ajuntament de Torelló i Consorci
de Turisme Paisatges del Ter.- A les 5 de la tarda, a la pl.Vella. ANIMACIÓ INFANTIL i ESCUMA, a
càrrec de FARSANTS amb FARSA DE FARSANTS AMB ESCUMA- A les 6 de la tarda, al teatre
Cirvianum. GORDA de Neil Labute. Direcció de Magda Puyo, amb Mireia Gubianas, Ivan Benet,
Òscar Rabadán i Cristina Genebat. 18?. Anticipada al SERVICAIXA; 20? A taquilla des d'una hora
abans. *Organitza: Patronat Municipal del Teatre Cirvianum- A partir de les 7 de la tarda, a
l'esplanada de Rocaprevera. KARRONKHAN, concentració d'andròmines i cars.*Organitzen:
Deixebles de Sant Feliu i U-Topia- A 2/4 d'11 del vespre, a la pl. Nova. CONCERT a càrrec de
SANDY RIVER JAZZ BAND + LAIA PORTA, presentant LLEGENDES DEL JAZZ- A les 11 del
vespre, a la zona de darrere el pavelló. ZONA @ FONDU. FESTA "D'ALGU" … amb l'espectacle
musical CANTA-HO TOT HEAVY METAL (Gerva) i GRESCA I XERINOLA *Organitzen:
Deixebles de Sant FeliuDilluns, 30 de juliol - A les 8 del vespre, a la pl.Vella. POLIPHILO.
*Organitzen: Deixebles de Sant Feliu- A 2/4 de 10 del vespre, a la zona @fondu. FIDEUADA.
*Organitzen: Deixebles de Sant Feliu- A 2/4 de 10 del vespre, a la zona de darrere el pavelló.
ZONA @ FONDU, FIDEUÀ i després … FESTA INDIEMINÍ. Amb la millor selecció de música
alternativa a càrrec de: ZIPI-ZAPE DJ'S, PUNIPOPS i molt més …. *Organitzen: Deixebles de Sant
Feliu- A les 10 del vespre, als jardins Vicenç Pujol. CINEMA amb la pel•lícula UN PONT CAP A
TERABITHIA de Katherine Paterson.. Dirigida per Gabor Csupo i interpretada per Josh
Hutcherson, Annasophia Robb, Zooey Deschanel, Robert Patrick, Bailee Madison, Katrina Cerio,
Devon Wood, Kate Butler. Dimarts, 31 de juliol - A 2/4 de 10 del vespre, a la pl.Nova. AUDICIÓ DE
SARDANES, a càrrec de la cobla CIUTAT DE GIRONA *Organitza: Agrupació Sardanista de TorellóA 2/4 de 12 de la nit, a la pl.Nova. BALL i versions amb LA MITJANIT- A partir de mitjanit. RIMINI
*Organitzen: Deixebles de Sant FeliuDimecres, 1 d'agost - A 2/4 d'11 del matí. PASSANT DE
GEGANTS i NANS amb els GRALLERS DE LA COLLA GEGANTERA DE TORELLÓ i la cobla LA
FLAMA DE FARNERS (vegeu-ne el recorregut).- A 2/4 d'1 del migdia, a la pl. de l'Ajuntament.
BALLS DE GEGANTS I NANS amb la cobla LA FLAMA DE FARNERS.- A les 5 de la tarda, a la
pl.Vella. DOBLE AUDICIÓ DE SARDANES, a càrrec de les cobles LA PRINCIPAL DE LA BISBAL i
LA FLAMA DE FARNERS *Col•labora: Agrupació Sardanista de Torelló- A les 6 de la tarda, als
jardins Vicenç Pujol. JOCS PER A LA MAINADA, a càrrec de TOMBS CREATIUS amb la proposta
TRAGINER DE JOCS.- A les 8 del vespre, a la pl.Nova. CONCERT de Festa Major, a càrrec de
l'orquestra LA PRINCIPAL DE LA BISBAL- A les 10 del vespre. CORREFOC a càrrec dels Diables
del Ges (vegeu-ne el recorregut). *Organitza: Diables del Ges amb la col•laboració de Taller
Gabins.- A les 11 de la nit, a la pl.Nova. BALL amb l'orquestra LA PRINCIPAL DE LA BISBAL EXPOSICIONS: - "BLANC", a càrrec de l'Agrupació Fotogràfica de TorellóFotògrafs: Pep Guitart, Toni
Codina, Joan Francolí, Jordi Ferrer, Ramón Vilalta, Ferran Vilarrasa, Oriol Soler, Dionís Comas,
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Geni Ordeig, Josep M. Soldevila, Josep Vila, Valentí Zapater, Josep Portell, Manel Solà, Maria
Blanc, Oriol MoratóSuma i resum de tots els colors.Contradicció, una vegada més, quan tractem
coses relacionades amb l'espècie humana.Com que hi són tots no pot haver-n'hi cap que
sobresurti, per tant,…El color que aquí emprem per representar la puresa a d'altres indrets serveix
per demostrar dol.Color de virginitat o de sepulcre blanquejat?Pólvores de talc per a pells d'infant
a bé pólvores maleïdes per defugir la realitat?Blanc de neu o blanc de sorra de platges del
Carib?Full en blanc, blanc de blancs, xec en blanc, blanc d'Espanya… M'he quedat en blanc i com
diuen a les espanyes "Estoy sin blanca"Gran color el color de colors.- TREBALLS DEL
CONCURS DE PORTADES DEL PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR 2007 - Al Foyer del Teatre
Cirvianum, el 27, 28 i 29 de juliol i l'1 d'agost- Horaris d'obertura:- Divendres i dissabte, de 19 a 21
h del vespre - Diumenge i 1 d'agost, de 12 a 14 h del migdia i de 18 a 20 h del vespre ACTIVITATS ESPORTIVES - Divendres, 27 de juliol- A partir de les 9 del vespre, a la zona
esportiva. 3r, 4t lloc i FINAL del XXVIII CAMPIONAT OBERT DE FUTBOL SALA. FESTA MAJOR
2007. Trofeu Ajuntament de Torelló al pavelló d'esports. *Organitza: Comissió futbol sala- Diumenge,
29 de juliol- A 2/4 d'11 del matí, al carrer Sant Miquel. CURSA CICLISTA: II GRAN PREMI
AJUNTAMENT DE TORELLO 2007 en les categories de veterans 40/50/60, de 70 km, en un
circuit per Torelló. *Organitza: Club ciclista Torelló RECORREGUTSGEGANTS:Dissabte, 28 de
juliol, a 2/4 de 6 de la tarda: pl. Nova - ptge. Cirvianum - c/ Sant Miquel - c/ Sant Bartomeu - c/
Manlleu - c/ Diputació - c/ Anselm Clavé - pl. Germà Donat - c/ E. Prat de la Riba - placeta Pujol pl. Sant Fortià - placeta Pujol - c/ del Pont i pl. Vella. Dimecres, 1 d'agost, a 2/4 d'11 del matí: pl.
Nova - c/ Sant Miquel - c/ Capsavila - c/ Sant Feliu - pl. de la Vila - c/ Mossèn Parassols - c/ Sant
Josep - c/ Sant Antoni - c/ Sant Miquel i pl. Nova. DIABLES:Dimecres, 1 d'agost, a les 10 del
vespre: Plaçeta d'en Pujol, c/ Sant Miquel, c/ Capsavila, c/ Sant Feliu i plaça de la Vila- ACTES
RELIGIOSOS Dimarts, 31 de juliol - A la 1 del migdia: repic general de campanes Dimecres, 1
d'agost, Festa de Sant Feliu- A les 11 del matí, missa concelebrada pels preveres de la vila i
rectors veïns Dijous, 2 d'agost- A les 11 del matí, missa en sufragi de tots els difunts de la vila
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